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ळहयाच्मा फाहेय असणाये घय ठीक कयण्मािी  गयज 
आहे. लडीर हातोडी भायत आहेत, आई शळलणकाभ कयत 
आहे, भॅथ्मु ऩेंटीग कयत आहे.अॅडभ राकड ंपोडत आहे. 
ऩण टोनी काहीि काभ कयत नाही, ते त्मारा भदत करू 
देत नाहीत. “तू अजनू खूऩ छोटा आहेस,” ते सगऱे 
म्हणत – कभीत कभी ते असाि वलिाय कयतात. 

 भग टोनी जगंरात र्पयामरा जातो आणण ननविम 
कयतो की तो आता पक्त स्लतःसाठी काभ कयणाय.आणण 
भग तो तसेि कयतो-भाती आणण ऩाणी, ऩानं आणण घास, 
झाड ंआणण खड ेआणण दगडांच्मा फयोफय टोनी ऩूणि ददलस 
काभ कयतो.आणण तो जे कयतो त्माने कदाचित लािक 
श्जतके  प्रसन्न होतीर नततके त्माने त्माच्मा कुटंुफारा 
उत्सादहत केरं. 



भेहनती  
टोनी 



टोनीच्मा आईलडीरानी ळहयाच्मा फाहेय एक घय घेतरे. त ेएक 
छोटंस घय होतं ऩण त्मािी खूऩ भोडतोड झारेरी होती. ऩण 
टोनीच्मा लडडरांना त ेआलडरं कायण नतथं जलऱ दहयला िाय, गोड 
ऩाणी आणण स्लच्छ हला होती. श्जथं तुम्ही ददलसबय भोकऱा 
वलास घेलू ळकतात. 

“ज़या हलेिा संुगध घे!” टोनीिे लडीर म्हणत आणण भग 
कोणी आऩरं काभ सोडून जोयजोयात वलास घेत असे.  



त्मा घयात खूऩ काभ फाकी होतं. ऩेंदटगं  
आणण सपाईिे  काभ,  ऩडदे रालणे, कोळ्मािी 
जाऱी साप कयणे, हातोडीने णखऱे ठोकणे 
आणण अळा अनेक गोष्टी.  

“भरा ऩण भदत करू द्मा,” टोनी आऩल्मा 
लडडरांना म्हणारा, “भरा हातोडी लाऩरू द्मा” 

“नाही, तू अजून छोटा आहे,”टोनीिे 
लडडरांनी उत्तय ददरं. “तू हातोडीने स्लतःरा 
जखभी कयळीर,आणण भग तू यडळीर.भग 
आम्हांरा सगळ्मांना आभिं काभ फंद करून 
थोड्मालेऱ तुरा सांबाऱालं रागेर. म्हणून तू 
हे काभ कयणं मोग्म होणाय नाही.” 

“भरा भदत करू द्मा!” टोनीने आऩल्मा आईरा सांचगतरे, जी 
ऩडदे शळलत होती. 

“आत्ता नाही,”  टोनीिी आई म्हणारी,  “कायण भी सुईने छोटे-
छोटे टाके घारत आहे, आणण तुझा हात इतके फायीक काभ करू 
ळकणाय नाही. आणण जय सुई टोिरी तय तुझ्मा हातातून थोडसे 
यक्त ननघेर. तू यक्तारा घाफयतो आणण भग तू यडळीर. भग 
आम्हांरा सलाांना आभिे काभ फंद करून तुरा गप्ऩ कयालं रागेर 
आणण तुझ्मासाठी गाणं म्हणालं रागेर. म्हणून ही िांगरी कल्ऩना 
नाही.” 



“भरा  भदत करू दे,”  टोनी आऩल्मा भोठ्मा बालारा भॅथ्मुरा म्हणारा, 
जो आऩल्मा खोरीरा एका भोठ्मा ब्रळने यंगलत होता.   

“नाही," भॅथ्मू म्हणारा. “तुरा ऩेंट कयता मेत नाही. तू यंग पयळीलय 
सांडळीर आणण भग भरा याग मेईर आणण भी तुझ्मालय ओयडने. भग तू 
यडळीर आणण धालत धालत आईजलऱ जाळीर आणण भग आई तुरा 
वलिायेर काम झारं? तू तक्राय कयळीर की भॅथ्मू खूऩ भतरफी आहे. आई हे 
लडडरांना सांगेर आणण भग डॅडी भाझ्मालय ओयडतीर. म्हणून तू इथं काभ 
कयणं मोग्म होणाय नाही. 

“भरा भदत करू दे,” टोनी  आऩल्मा दसुऱ्मा भोठ्मा 
बालारा  एडभरा म्हणारा. एडभ राकड ंपोडत होता.  

“नाही," एडभ म्हणारा. “ही कुऱ्हाड खूऩ जड आहे आणण 
तू ती उंि उिरू ळकणाय नाही, आणण भग ती लेगाने तुझ्मा 
ऩामालय ऩडरे आणण भग तू ओयडळीर आणण दहा शभननटे 
इकडनेतकड ेउड्मा भायळीर. म्हणून हे काभ  तुझ्मा मोग्म 
नाही.” 

“भग भरा कयण्मासाठी कोणतं काभ 
िांगरं असेर?” टोनीने आऩल्मा बालारा 
वलिायरं. 

एडभने वलिायरं, “तुझ्मासाठी एकि 
काभ िांगरं आहे. तू एखाद्मा अळा 
जागेलय जाऊन खेऱ श्जथं कोणारा तुझ्मा 
त्रास होणाय नाही.” 



ठीक  आहे," टोनी  म्हणारा. आणण तो िारत एक भोठ्मा 
डोंगयालय गेरा, “भी इथं भाझं स्लतःि घय फांधेन” तो म्हणारा. 

भग टोनीने जशभनीत खड्डा खणरा. तो त्माने खड ेआणण 
दगडांनी बयरा आणण भोठ्मा कष्टाने तो गुऱगुऱीत केरं. भग 
एकदभ सऩाट झारा. “ही भाझी पयळी होईर,” टोनी म्हणारा.. 



त्मानंतय टोनीने एक टोकदाय दगड आणण राकडाच्मा 
तुकड्माने कुऱ्हाड तमाय केरी. 

“भाझ्मा घयाच्मा शबतंीसाठी भी काही झाड ंतोडतो.”  

 भग त्माने काही झाड ंतोडरी आणण पांद्मांना िांगरं सोररं. 
त्माऩासून त्माने खांफ फनलरे. भग त्माने त्मा पांद्मािे लयिे टोक 
काऩून सऩाट केरे. म्हणजे त्मा-एक दसुऱ्माफयोफय र्पट होतीर. त्माने 
त्मा खांफांना दगडाच्मा पयळीलय ऩसयलरं. भग त्माने आऩल्मा घयाच्मा 
शबतंी तमाय कयण्मासाठी त ेखांफ एक दसुऱ्मालय ठेलरे. 



ऩण रलकयि शबतं एलढी उंि झारी की तो एलढ्मालय ऩोहिू 
ळकत नव्हता, म्हणून तो शळडी आणामरा घयी गेरा. 

“आता भी शबतंीच्मालय ऩोहिू ळकेर,” तो म्हणारा. 



टोनीने आऩल्मा घयाच्मा शबतंीिे काभ ऩूणि 
केरे आणण भग छत कयण्मासाठी त्माने अजून 
झाड ंतोडरी.  

 त्माने शबतंीलय एक झाडािा खांफ दसुऱ्माच्मा जलऱ ठेलरा. 
भग छत कयण्मासाठी तो जंगरात लेरी आणामरा गेरा. 



त्माने लेरीिी ऩाने ओढून तोडरी. भग त्मारा एक रांफ दोयी 
साऩडरी श्जच्मा साहय्माने त्माने त ेखांफ एकत्र फांधरे. 

 भग त्माने ओरी भाती छतालय टाकरी त्माभुऱे  
घयाच्मा आत ऩालसािे ऩाणी मेणाय नाही.  



भग त्माने कुऱ्हाडीने शबतंीरा भोठभोठी बोकं ऩाडरी, 
“मा भाझ्मा णखडक्मा असतीर,” टोनी म्हणारा. 

णखड़क्मािे काभ संऩल्मालय टोनी 
दऩुायच्मा जेलणासाठी घयी गेरा. एलढं 
काभ केल्मालय त्मारा खूऩ बूक 
रागरी होती. म्हणून त्माने ऩाि  

सैंडवलि खाल्रे आणण सात ग्रास दधू 
प्मामरा. 

“तू सकाऱऩासून काम कयत 
आहेस?” टोनीच्मा लडडरांनी वलिायरं.  

 “भी डोंगयालय एक खेऱ खेऱत 
आहे,” टोनी म्हणारा. भग तो काभाकड े
ऩयत गेरा. 



 त्माने एक हजाय दगड आणरे आणण त ेत्माने घयात एक-
दसुऱ्मालय टाकरे. आणण जेव्हा त ेछता ऩमांत ऩोहिरे तवे्हा तो 
छतालय ऩोहिरा आणण नतथं त्माने एक भोठं बोक ऩाडरं, 
ज्मातून तो धुयाड फाहेयि काढू ळकणाय होता.  



“इथं भाझं धुयाड ेअसेर,” टोनी म्हणारा.  
भग त्माने सगळ्मा दगडांच्मा भध्मे भाती बयरी, 
ज्माभुऱे धुयाड ेऩक्की फसेर.   



  गलताच्मा भैदानात उगलणाये काही रांफ गलत 
त्मारा साऩडरे. त्माने आऩल्मा घयासाठी एक भोठा 
गाशरिा ननलडरा. ज्माभुऱे आऩण िप्ऩर काढल्मालय  
ऩामारा थंड रागणाय नाही. 



भग त्माने थोडी झोऩ काढरी कायण त्माने  
ददलसबय कष्ट केल्माने तो थकून गेरा.  

जेव्हा तो झोऩेतून उठरा तवे्हा ऩूणि ऩरयलाय त्माच्मा 
सभोय उबा होता. 

“आम्ही तुरा सगऱीकड ेळोधरं,,” त्मािी आई म्हणारी.  

“भी झोऩरो होतो.” टोनी म्हणारा. 

 



“हे संुदय घय कोणी फांधरे?” टोनीच्मा लडडरांनी वलिायरं. 

“भी फांधरं,” टोनी म्हणारा. “आणण त ेखूऩ कठीण काभ 
होतं. त्मात भाझा ऩूणि ददलस गेरा. 

“ही याहण्मासाठी एक िांगरी जागा आहे,” एडभ म्हणारा. 
“आऩण मा घयात याहू ळकतो का?” भॅथ्मूने वलिायरं. 

 "ज़रूय," टोनीने उत्तय ददर.ं  



 भग कुटंुफाने सगऱी अंथरुणे आणण बांडी टोनीने फांधरेल्मा 
घयात आणरी. आणण त ेइतके खुळ होत ेकी त्मांनी कामभस्लरूऩी 
इथं याहण्मािा ननणिम घेतरा. भग घयात जय काही काभ असेर तय 
त ेटोनीरा वलिायत, “तू काम भदत करू ळकळीर?” 

 आणण टोनी  नेहभी म्हणे, “हो”  

सभाप्त 


